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Macie przed sobą pierwszy numer gazetki szkolnej "Boreczniak". Jest
to gazeta tworzona przez uczniów dla całej społeczności szkolnej.

Każdy znajdzie w niej temat, który go zainteresuje.
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Mamy już zwycięzcę konkursu na tytuł
gazetki szkolnej! Została nim…

Martyna Długińska z klasy VIa. Tytuł,
który ona podała, pojawiał się wśród

uczniowskich propozycji aż
czterokrotnie, ale uzasadnienie

napisane przez Martynkę było krótkie,
zwięzłe i ,co równie ważne, poprawne
pod względem językowym. I oto przed

wami pierwszy numer gazetki
szkolnej: „Boreczniak”. Martynie
gratulujemy wygranej. Podróż za

granicę odbyła Martyna w
towarzystwie swojego ulubionego

nauczyciela, pani Kamili Borkowskiej. 
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Pisarki, których twórczość polecam

Kasie West- napisała m.in.:

→„Blisko Ciebie”
→„Chłopak na zastępstwo”
→„Chłopak z innej bajki”

Zwykle w jej książkach skupia się na miłosnej relacji pomiędzy
dwojgiem młodych ludzi, którzy aby zbudować trwały i szczęśliwy
związek, muszą zmierzyć się z różnorodnymi przeciwnościami losu.
Według mnie naprawdę warto przeczytać choć jedną z jej książek,
ponieważ prostym językiem potraf niesamowicie zaciekawić czytelnika.
Nie używa słów niezrozumiałych, wyraża się w sposób dosyć
młodzieżowy, co dodatkowo ułatwia czytanie.

Kirsty Moseley- autorka książek takich jak:

→„Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno”
→„Nic do stracenia”

Kobieta w swoich powieściach skupia się na miłości dwojga ludzi,
którzy kochają się pomimo przeciwności losu.
Czytając jej książki można popłakać się, zarówno ze śmiechu jak i z
żalu, zdenerwować się i rozczulić w niedługich odstępach czasowych.
Pisze ona językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Jednakże
muszę przyznać, iż jej twórczość zaleca się osobom dojrzałym
psychicznie, gdyż czasem porusza trudne tematy.

Zoe Sugg- napisała:

→„Girl Online”
→„Girl Online w trasie”
→„Girl Online solo”

Zoe jest znana inaczej jako Zoella. Jest vlogerką oraz blogerką. W jej
książkach, które są trylogią, opisuje przygody niezdarnej Penny.
W jej twórczości podoba mi sposób, w jaki przedstawiła bohaterów:
realistyczni, nieidealni, z problemami. Książki jej czyta się naprawdę
dobrze, ponieważ większość nastolatek może utożsamić się z główną
postacią. W dodatku używa języka, którym posługuje się dzisiejsza
młodzież.
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Nicola Yoon- autorka książek:

→„Ponad wszystko”
→„Słońce też jest gwiazdą”

Nicolę charakteryzuje nieprzewidywalność. Gdy masz już w głowie
ułożony plan co do tego, jak się zakończy historia, okazuje się, że twoje
wyobrażenia kompletnie nie zgadzają się z treścią.
Jej opowieści naprawdę wciągają. Nie używa trudnych słów. Wręcz
przeciwnie, używa języka bardzo prostego, dokłada rysunki do książek.
Sprawia to, iż historia staje się bliższa nam i prawie przejrzysta.

Sarah Dessen- napisała m.in.:

→„Teraz albo nigdy”
→„Coś świętego”
→„Gwiazdka z nieba i jeszcze więcej”

Książki tej pisarki mają w sobie takie coś, przez co bardzo trudno się od
nich oderwać. W swojej twórczości skupia się na problemach
nastoletniego życia.
Jej książki są dobre dla każdego, kto lubi romanse, ale chce skupić się
także na innych aspektach życia codziennego, np. problemy z matką, z
przyjaciółmi itp.

Coollen Hoover- napisała:

→„Hopeless”
→„Never Never” (z Tarryn Fisher)
→„Maybe Someday”

Coollen charakteryzuje, podobnie jak Nicolę Yoon,
nieprzewidywalność. Na własnej skórze się o tym przekonałam.
Czytając jej książki nie warto wymyślać, co wydarzy się dalej, bo i tak
będzie inaczej.
Kobieta pisze książki typowo dla nastolatek, porusza trudne tematy, a
jednak cały czas zachowuje tajemniczość. Dla kogoś, kto lubi romanse,
jednakże chce pomyśleć lub rozwiązać jakąś zagadkę, szczerze mogę
polecić twórczość Coollen.

Lisa De Jong- autorka:

→„Kiedy pada deszcz”
→„Kiedy wszystko się zmienia”
→„Kiedy pozostaje żal”

Lisa, pisząc, porusza tematy trudne, ciężkie. Ogólnie jej książki są
dosyć poważne pod względem tematyki. Jeżeli ktoś lubi czytać takie
historie, to na pewno jest to coś dla niego.
Styl pisania kobiety jest, mimo tego że pisze dość poważne książki,
lekki. Nie używa żadnych dziwnych, niezrozumiałych słów. Potrafi z
łatwością wciągnąć czytelnika, gdyż w jej książkach od początku coś
się dzieje. Przez to mamy ochotę dowiedzieć się, co będzie dalej.
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"Dziady cz 2.- historia prawdziwa"

Zuzanna K.

Kto uważał, że my, uczniowie drugiej klasy gimnazjum z Zespołu Szkół w
Borecznie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, był w błędzie. Za pomocą maszyny do
teleportacji, wymyślonej podczas zajęć projektowych, postanowiliśmy
przenieść się w czasie. Celem podróży były pola grunwaldzkie, ale okazało się,
że „bystry” Wiercik pomylił daty i trafiliśmy na cmentarz. Jeszcze wtedy nie
wiedzieliśmy, co nas czeka…
Okazało się, że Kuba wstukał datę 1824 rok. Wehikuł wylądował pośrodku
jakiegoś pustkowia. Nieopodal była droga, która prowadziła na stary cmentarz.
Drogą tą szła grupa dziwnie ubranych ludzi. W rękach trzymali pochodnie. Nad
ich głowami latały jakieś przedmioty. Albo coś innego. Nie byliśmy pewni, bo
było ciemno. Ruszyliśmy więc po cichu i powoli w stronę tłumu.
Gdy ludzie weszli do kaplicy, wtopiliśmy się w tło i staliśmy prawie
niezauważalni. Wszyscy czekaliśmy na rozwój sytuacji, bo nikt z nas nie
wiedział, co się wydarzy. Nagle do środka wszedł jakiś pan. Był on dziwnie
ubrany; w ręku trzymał krucyfiks. Rozkazał, by zamknięto drzwi i szczelnie
zasłonięto okna. Pochodnie zgasły. Nad głowami ludzi dalej latały jakieś
ciemne kształty.
- Chyba wiem, gdzie jesteśmy- wyszeptałam, gdy tylko lud ustawił się wokół
pustej trumny.
- Ja nie wiem- odrzekł Wiercik- ale cieszę się, że wziąłem zapasowe pampersy.
Chce ktoś?
- Daj mi- powiedział Konrad.
-Ej, a to jedzenie to można skonsumować?- spytał Rafała Wojtek. Nim ten
zdążył odpowiedzieć, z tacy zginęło parę ciastek.
Nagle rozległa się pieśń chóru, którego tak naprawdę nigdzie nie było; tak
jakby dźwięk dochodził z rogów pomieszczenia:
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”
- O mój Boże, czy my bierzemy udział w obrzędzie dziadów?- szepnęła
zafascynowana, choć lekko przestraszona Emilia.
-Tak- odpowiedziała pani nauczycielka i zaczęła przepychać się przez tłum, by
być w pierwszym rzędzie i mieć lepszy widok.
- Taa… I teraz wyskoczą duchy- zaśmiał się Kacper.- Wy w to serio wierzycie?-
dziwił się.
Nikt mu nie odpowiedział, ponieważ głos zabrał Guślarz:
„(…) wy z lekkimi duchy, (…)
Przyzywamy, zaklinamy”
- Uciekajmy stąd, proszę- panikował Rudy.
Próbował już uciec, jednakże Karolina w porę podstawiła mu nogę, a on
przewrócił się. Następnie Konrad złapał brata za ramiona i mocno trzymał, by
chłopak nie próbował znów zbiec.
W tym samym momencie nad głowami ludzi pojawiły się dwie postacie
wyglądające jak aniołki. To byli Józio i Rózia.

- Jesteśmy Józio i Rózia- rzekł
chłopiec.- Za życia nie zaznaliśmy
zmartwień i cierpienia. Potrzebujemy
waszej pomocy, by dostać się do
nieba.
- Czy oni nie powinni powiedzieć
teraz, że chcą dwa ziarenka gorczycy?
- wyszeptała przestraszona Ilona.
-Ej, co my mamy teraz powiedzieć?-
spytała się po cichu dziewczynka
swojego brata.
- Nie wiem właśnie- odpowiedział jej.
- Stop! Stop, stop, stop, stop...-
światła rozbłysły. Na środek wyszedł
jakiś facet w szaliku. Miał beret i kozią
bródkę.- Tę scenę trzeba zagrać
jeszcze raz. Zacznijmy od śpiewu
chóru- zarządził.
Światła zgasły, ludzie ustawili się na
swoje miejsca. Na naszych twarzach
oraz pani polonistki malowało się
zszokowanie. Okazało się, iż jest to
plan filmowy.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 08/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

"II gimnazjum w świecie Fredry"

Aniołki to aktorzy przyczepieni do lin; głos chóru rzeczywiście wydobywał się
z rogów pomieszczenia, gdyż znajdowały się tam głośniki; ciemne kształty
latające nad ludźmi to były drony.
- Ja sobie chyba stąd pójdę rzekł spokojnie Grzesiek, a następnie ruszył
pędem w stronę wyjścia.
Ruszyliśmy za nim.
Po wyjściu z kaplicy, by dotrzeć do teleportera, należało skręcić w lewo i
zrobiliśmy tak. wszyscy z wyjątkiem Grześka- on skręcił w prawo. Kacper
chciał go zawołać, ale uznał, że nie warto i pobiegł za kolegami.
Chwilę potem znaleźliśmy się w klasie. Karolina od razu zauważyła, że brakuje
Grzegorza. Powiedziała nam o tym.
- No to mamy dwie opcje- zaczął Bartek.- Albo wracamy i go szukamy, albo
idziemy na lody.
- Idziemy na lody- odrzekliśmy wspólnie.
I poszliśmy.
c.d.n.

Długa przerwa, w Zespole Szkół w Borecznie. Uczniowie drugiej gimnazjum stoją przed salą ze skwaszonymi minami.
Za chwilę ma zacząć się lekcja języka polskiego, a na niej sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. "Zemsta"
Aleksandra Fredry.
 - Ej... w ogóle ktoś to przeczytał? - zapytała Karolina. 
 - Oczywiście. Ja, jak zawsze jestem przygotowany - z drwiną w głosie oznajmił Wojtek.
 - Taaa, akurat. Może chociaż tym razem streszczenie przeczytałeś? - zaśmiała się z kolegi Zuzia. 
 - Ja nawet nie mogłem spamiętać imion bohaterów - przyznał się Rudy. 
I znów "genialny" Wiercik wpadł na pomysł, by przenieść się w czasie i zrozumieć świat przedstawiony przez Fredrę.
Wszyscy chętnie się zgodzili na tę propozycję, tylko Mateusz miał pewne obiekcje:
 - Coś czuję, że to się może źle skończyć, bo jak trafimy na zły humor Cześnika, to nas pozabija.
   Zanim Mateusz skończył mówić, wszyscy uczniowie pobiegli do teleportera. Tym razem Gałązka dokładnie przywiązał
Wiercika do krzesła i zakleił mu usta srebrną taśmą, żeby nawet nie próbował zbliżyć się do datomierza. 
 - A teraz na poważnie... jaką wbić datę? - zapytał Konrad.
 Zapanowała konsternacja. Nikt nie pomyślał o tym, by sprawdzić, w jakich latach rozgrywa się akcja komedii.
 - To chyba będzie wiek XVIII - z niepewnością w głosie przemówiła Paulina.
 - No to wbijam 17... i co dalej? - zapytał Kuba, ale już wtedy naciskał jakieś guziki. Maszyna zatrzęsła się, zawarczała i
cała grupa wylądowała na deskach pokładu. Drzwi otworzyły się i oczom uczniów ukazał się stary, nieco zniszczony
zamek położony nieopodal polskiej wsi.
 - Nie wierzę!!! Po raz pierwszy udało nam się bezbłędnie dotrzeć do wyznaczonego celu - z entuzjazmem w głosie
wykrzyczała Natalia. Szybkim tempem wszyscy ruszyli w kierunku budowli. Tuż pod murami zamku dało się słyszeć:
 - "Hej Gerwazy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę" - wrzeszczał siedzący w oknie podstarzały mężczyzna. 
 - To pewnie Cześnik ma zły humor i chce strącił łeb swojemu sąsiadowi - wymądrzała się Ilona. 
 - Mówiliście, że to komedia, a nie horror - piszczał przestraszony Dawid.
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IDrugie okno gwałtownie zamknęło się. Część podróżników zobaczyła w ogrodzie niewielką altankę i
nie mówiąc nic uciekła, by się w niej schować. Ale Gałązka, Rudy i Daniel już stali przy murze i z
młotami w ręku naprawiali ceglaną ścianę. 
 - Ale z was altruiści! Szkoda, że nie wiecie, iż cała kłótnia sąsiedzka toczy się właśnie o ten mur -
znów wiedzą z lektury zabłysnęła Karolina.
Chłopcy jeszcze bardziej się zaangażowali w pracę, myśląc, że w ten sposób pomogą bohaterom.
Wtedy na placu pojawił się komicznie wyglądający Papkin. 
 - O! To mój idol! Muszę go poznać! Idę zrobić sobie z nim selfie - ucieszyła się Zuzia. 
Szlachcic, słysząc te słowa, nagle zawrócił i tyle go widzieli.
 - Mnie się wydaje, że Papkin myśli, iż chcesz mu zrobić krzywdę - odkrywczo stwierdził Bartek.
Zuzia, nikogo nie słuchając, pobiegła szybko w kierunku Papkina, jednak dobiegła trochę później niż
zamierzała, bo po drodze wpadła w wielkie zaspy i nie mogła się wydostać. 
 - Pomocy, pomocy! - krzyczała na całe gardło. 
Inni nie zauważyli nagłego zniknięcia koleżanki, więc zaczęli gramolić się z altanki i obmyślać plan
działania. 
 - Okej, więc podzielmy się na dwie grupy, tak będzie po prostu szybciej. Musimy się rozejrzeć po tym
Fredrowskim świecie i zdążyć z powrotem na lekcje - rozsądnie stwierdziła Roksana.
 - Pierwsza grupa niech idzie do zamku na stronę Cześnika, a druga do Rejenta - kontynuowała. 
Uczniowie podążali w kierunku budynku. Nikt nie zauważył zmarzniętej Zuzi, która dalej przekopywała
się rzez zaspy. Pierwsza grupa, w skład której wchodziły dziewczyny i Rudy, ruszyła w kierunku
połowy należącej do Raptusiewicza. Odważna Klaudia zapukała do drzwi. 
- Kto dobija się o tej porze? - ryknął zza drzwi mężczyzna.
 - Chcielibyśmy porozmawiać! - odpowiedziała Karolina. 
 - A to zapraszam, zapraszam - dało się słyszeć tupot nóg i chwilę potem drzwi otworzył pan Jędrzejak
w stroju szlachcica. 
 - Panie Robercie, a co Pan tu robi? - zapytał Rafał.
 - Jaki pan Robert? Czy ty chłopcze się nie strułeś? A może to ten łotr i oszust, Rejent, ci coś podał? -
zapytał mężczyzna. 
 - To pan nie jest naszym nauczycielem?
 - Nie.
 - Przepraszam, że przerywam, ale czy nie moglibyśmy wejść do środka, bo jest trochę zimno? Tak,
dziękujemy. - wepchnęła się do środka Emilia.
Za nią weszli także pozostali. Od progu stał już Dyndalski, a w rogu Papkin coś pisał. Natalia zerknęła
na niego i nagle sobie coś przypomniała.
 - Ej... A gdzie Zuzia? - spytała.
 - O kurcze... zostawiliśmy Zuzię. I kto po nią pójdzie? - spytała grupę Ola. Wszyscy spojrzeli na
Rafała.
 - No co? Okej, okej no idę przecież - powiedział zmęczonym głosem.
Dziewczyny zaczęły wypytywać Cześnika o jego życie, a on grzecznie im odpowiadał. W pewnym
momencie jednak zdenerwował się i rzekł:
 - Długo jeszcze będziecie mnie przesłuchać? - zapytał poirytowany. 
 - Nie, jeszcze chwilę - odpowiedziały chórem dziewczyny.
Parę minut później uczennice pożegnały się z mężczyzną i poszły szukać kolegów.
W tym samym czasie chłopcy zbliżali się już do dziewcząt, ale wyglądali nieco dziwacznie, trochę jak
duży, zielony ogr z bajki o Shreku. 
 - Co wam jest? - spytała zaniepokojona Julka.
 - Rejent nas otruł - odpowiedział Kacper i ręką próbował zasłonić swe malachitowe lico.
- No wreszcie wyprzystojniałeś, Shreku – naśmiewała się z kolegi Emilia.
 - Okej, chodźmy szybko do teleportera, bo nie wyglądacie dobrze - stwierdziła Kasia.
           Cała klasa pobiegła w stronę wehikułu. Po drodze odnajdując zmarzniętą na kość Zuzią, którą na
rękach niósł nasz klasowy rycerz - Konrad. Wiercik, który jakimś cudem uwolnił się z więzów, wpisał
rok 2018 i uczniowie zaczęli znikać. W pewnym momencie zauważyli biegnącego w ich stronę
Cześnika z bronią w ręku.
 - Szybko, szybko! - krzyczeli jeden przez drugiego. –Zmywajmy się stąd!!!
         Całe szczęście wszyscy zdążyli wrócić do współczesnych czasów. Pani Borkowska wpuściła
ich do klasy. Uczniowie napisali kartkówki na same piątki. 
 - Nauczyliście się? - spytała podejrzliwie nauczycielka.
 - Wehikuł się uruchomił - odpowiedziała zgodnie klasa.
 - Aha, to już wszystko jasne - stwierdziła polonistka.
Ilona Z.
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Kącik kulinarny

Ola O. Angelika B. Pani Kamila B.

Szybko, słodko, pysznie!

Oto przepis Oli na "Chrupiące gofry" podpatrzony
kiedyś w Internecie:

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżka cukru
2 szklanki mleka
1/3 szklanki oleju
2 żółtka
2 białka
Szczypta soli
Olej do wysmarowania gofrownicy.

Wykonanie:

Do miski wsypujemy mąkę pszenną, proszek
do pieczenia i cukier. Dolewamy mleko, olej i
żółtka. Wszystko dokładnie miksujemy do
połączenia składników.
Do drugiej miseczki wlewamy białka, dodajemy
szczyptę soli i ubijamy na pianę. Po ubiciu
dodajemy do poprzednio zmiksowanych
składników. Przekładamy delikatnie łyżką i
dokładnie mieszamy.
Gofrownicę smarujemy olejem i nagrzewamy.
Wylewamy ciasto i pieczemy około 5 minut.
Jeżeli gofrownica ma mniejszą moc pieczemy
dłużej (aż gofry będą chrupiące).

Źródło: Przepisy Joli

Bądź fit z sałatką Angeliki 
Składniki:

1 ogórek
1,5 pomidora
1 główka sałaty
Szczypta soli
Śmietana (słodka lub kwaśna)
Szczypiorek
Koperek.

Wykonanie:

Wszystkie warzywa umyj.
Pomidory pokrój w drobne kosteczki, a ogórek
w plasterki.
Z sałaty rwij po jednym listku i krój.
Szczypiorek i koperek drobno pokrój.
Wszystko wrzuć do miski.
Dodaj sól i poczekaj 5min.
Odlej wodę, która zebrała się po dodaniu soli.
Teraz dodaj dwie duże łyżki śmietany.
Odczekaj 5-10min.

Rozpoczął się sezon grillowy!
Składniki:

Pęczek lub dwa młodych szparagów zielonych
lub fasolki szparagowej
Tyle plasterków boczku, ile jest sztuk
szparagów
Sól, pierz czarny mielony
Oliwa

Wykonanie:

Szparagi wyjmuję z opakowania, odłamuję
twardą, łykowatą część.
Szparagi układam na blacie kuchennym lub
desce do krojenia i nacieram oliwą i solę.
Każdy szparag owijam plasterkiem boczku.
Szparagi układam na rozgrzanym ruszcie.
Grilluję szparagi kilka minut, odwracam na
druga stronę. Po 4-6 minutach podaję. 
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dyr Ryszard Zakrzewski

Ewolucja, nie rewolucja!

Dnia 07.05.2018r. na długiej przerwie mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem
Ryszardem Zakrzewskim- dyrektorem Zespołu Szkół w Borecznie. Rozmowa dotyczyła

awansu Pana Zakrzewskiego na stanowisko dyrektora.

Dziennikarz : Jak zaczęła się Pana przygoda z nauczaniem
w szkole?
Dyrektor : Na początku zdałem maturę. Ale będąc jeszcze
bardzo młodą osobą, nie miałem sprecyzowanych planów
na życie, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Jedna z moich
koleżanek pomogła mi podjąć decyzję i złożyła w moim
imieniu dokumenty na uczelnię, za co jestem jej wdzięczny
do dzisiaj, bo bardzo lubię swoją pracę. Odnalazłem się w
zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.
Dziennikarz : Czy myślał Pan kiedyś, że zostanie pan
dyrektorem?
Dyrektor : Tak , można powiedzieć, że od dłuższego czasu
już o tym myślałem i udało się.
Dziennikarz : Czy nie bał się Pan odpowiedzialności
związanej z byciem dyrektorem?
Dyrektor : Bardzo, bardzo się bałem. Każdego dnia, gdy
wstaję rano, myślę, czy nic się dzisiaj nie stanie, czy nie
zabraknie paliwa dla pana Andrzeja, żeby skosił trawę, czy
autobus się nie zepsuje, czy nie zabraknie paniom
sprzątaczkom środków czystości oraz czy nie zabraknie
drzewa na ogrzewanie.
Dziennikarz : Jak zmieniło się Pana życie po tym, jak
został pan dyrektorem?
Dyrektor : Moje życie zmieniło się diametralnie. Odkąd
zostałem dyrektorem, jestem pierwszą osobą, która
przyjeżdża do szkoły, muszę pilnować w niej porządku,
dlatego ze szkoły odjeżdżam jako ostatni.
Dziennikarz : A czy znajduje Pan teraz czas dla siebie, jeśli
tak to jak pan go spędza?
Dyrektor : Jeżeli chodzi o wolny czas, to teraz mam go
bardzo mało. Całymi dniami zajmuję się obowiązkami
związanymi ze szkołą. Lubię czytać książki, ale zwyczajnie
nie mam już na to tyle czasu, co kiedyś. Interesuję się też
sportem. Ostatnio (06.05.2018r.) chciałem obejrzeć mecz
FC Barcelona vs Real Madryt. No ale wiecie …
Dziennikarz : Czy planuje Pan jakieś zmiany w szkole?

Dyrektor : Zmiany wprowadzam cały czas. Jak już może zauważyliście,
w każdej klasie są teraz kable od Internetu, ponieważ chcę od września
wprowadzić dziennik elektroniczny. Ogólnie nie jestem za rewolucją,
ale za ewolucją, chcę żeby wszystko szło do przodu stopniowo. Staram
się również organizować więcej wyjazdów dla uczniów, żeby ich nauka
w szkole była dla nich też atrakcyjna. 
Dziennikarz : Ostatnie pytanie, jakie chcielibyśmy Panu zadać dotyczy
reformy oświaty, czyli przywrócenia siódmych i ósmych klas oraz
wygaszania gimnazjów? Jak Pan zapatruje się na te rewolucyjne
zmiany w systemie edukacji.
Dyrektor : Gdy się o tym dowiedziałem, byłem sceptycznie nastawiony
do tego pomysłu, ale z biegiem czasu, gdy wprowadzono ten pomysł,
zacząłem zmieniać zdanie. Gdy funkcjonowało gimnazjum, uczniowie
starsi chcieli pokazać, jacy to oni są dorośli. Teraz w szkole będą
umysły młodsze. Mam nadzieję, że będzie łatwiej ich opanować i
wpłynąć na ich właściwe wychowanie.
Dziennikarz : Chcielibyśmy Panu serdecznie podziękować za
poświęcony czas i życzyć owocnych zmian, które wpłyną pozytywnie
na wizerunek naszej szkoły w okolicy.
Dyrektor : Ja również dziękuję.

Karolina B.
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Moda szkolna

Modnie, wesoło i elegancko

Na zdjęciu Hania prezentuje najnowsze trendy, czyli
jeansowe spodnie z dziuram i Superstary. Całość dopełniona
jest kolorowym t-shirtem i dłuższą narzutą, która dodaje
elegancji. Ubiór prezentuje się naprawdę dobrze i trzeba
przyznać, że Hania ma gust do spraw modowych.

Kaja M.

Jeans nadal na topie

Jeans nosiły nasze babcie, mamy, a teraz nosimy go my.
Ostatnim hitem są kurtki jeansowe, które zaprezentowane są
na zdjęciu. Dużo ludzi uwielbia te, które mają przetarcia i
wyglądają na starsze. Jeansy z wysokim stanem również
wyglądają świetnie. Wystarczy dobrać górę, dodatki i nasz
outfit jest gotowy.

Kaja M.

Faceci w czerni

Czarny kolor pasuje do wszystkiego oraz optycznie
wyszczupla. Pewnie dlatego tak wiele osób się na niego
decyduje. Tutaj mamy przedstawione dwie stylizacje.
Pierwsza ze sweterkiem w paski i spodenkami idealna na
ciepłe, ale jednak wietrzne dni oraz druga z bluzą i dresami
kiedy na dworzu jest dość chłodno. Całość dopełniają
kolorowe, sportowe buty. Na chłopakach te ubrania leżą
wyjątkowo dobrze.
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Motoryzacja

Polacy w czasach PRL-u jeździli Fiatami 126p, Fiatami 125p, Polonezami, Nysami, Żukami,
Skodami 105, Skodami 120, Warszawami itp. W latach 80-90-tych auta te były już wycofywane
z produkcji. Zaczęto importować auta z zachodu, które były zaawansowane technologicznie,
mniej awaryjne oraz bardziej ekonomiczne.

Miejsce I

 Toyota Corolla XI E160
 Sprzedanych egzemplarzy:122490
 Cena:69400 PLN
 Prędkość Maksymalna: 200 km/h
 Rok produkcji: 2013-2018
 Max silnik benzynowy: 1.6 Valvematic 132 KM
 Max diesel: 1.4 D-4D 90KM

Miejsce II

Skoda Rapid
Sprzedanych egzemplarzy:108100
Cena:57900
Prędkość Maksymalna: 208 km/h
Max silnik Beznzynowy:  1.4TSI 126 KM
Max silnik Diesel:  1.6TDI CR 110 KM
Sprzedanych egzemplarzy:3890       

Miejsce III

Mazda 3 II   
Cena:19605-27000
Prędkość Maksymalna:250 km/h
Rok produkcji:2008-2013
Max silnik Diesel:  2.2DOHC 184 KM
Max silnik Benzynowy: 2.5 167KM, 2.3Turbo 263KM



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 08/2018 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Sportowe szaleństwo w naszej szkole

W naszej szkole w każdy wtorek i w każdą środę na ósmej godzinie lekcyjnej, czyli od 14.10
do 14.55, odbywają się zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego (SKS). Prowadzi je pani Monika
Szczypska, nauczycielka wychowania fizycznego. Najmłodsi uczestnicy mają 11 lat, są to
uczniowie klasy 5-6 Najliczniejszą grupę stanowią jednak gimnazjaliści. Na zajęciach
trenujemy  przede wszystkim grę w piłkę nożną i piłkę siatkową, pracujemy też nad poprawą
naszej kondycji. Uczestnicy zajęć biorą udział w turniejach  i zawodach sportowych,
reprezentując naszą szkołę i zdobywając dla niej puchary. Tak było również 18 maja 2018
roku na turnieju piłki siatkowej w Dobrzykach, gdzie nasza drużyna w składzie:Rocco De
Rosa - klasa III g, Piotr Lewicki - klasa III g, Dawid Długiński - klasa III g, Jakub Wierciński -
klasa II g, Jakub Szczur - klasa II g, Kacper Szarecki - klasa II g, Konrad Liwenda - klasa II g,
Rafał Liwenda - klasa II g, okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła pierwsze miejsce. Zajęcia
SKS to przede wszystkim dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Zapraszamy wszystkich, którzy
lubią aktywnie spędzać czas.
                                                                                                                                                  Kuba Sz.
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Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2018 odbył się w dniach: 18, 19 i 20 kwietnia. Pierwszego dnia
zmierzyliśmy się z częścią humanistyczną. Jako pierwszy napisaliśmy egzamin z WOSu i
historii, podczas którego zastanawialiśmy się kim był Jean- Jacques Rousseau. Po krótkiej
przerwie przeszliśmy do egzaminu z j. polskiego i zdziwiliśmy się, widząc charakterystykę
zamiast rozprawki. Następnego dnia przyszła pora na część matematyczno- przyrodniczą.
Zaczęliśmy od egzaminu składającego się z fizyki, chemii, geografii oraz biologii, a później
napisaliśmy matematykę. Trzeciego dnia do szkoły przyszliśmy najbardziej wyluzowani i
przystąpiliśmy do egzaminów z języka obcego. Większość klasy pisała egzamin z języka
angielskiego, tylko sześć osób podjęło się zdawaniu podstawy i rozszerzenia z języka
niemieckiego. Dla jednych tegoroczne egzaminy okazywały się wyjątkowo łatwe, a innym
sprawiły niemiłą trudność. Na szczęście już się zakończyły i pozostaje nam tylko czekać na
wyniki. Uczniom klasy drugiej gimnazjum oraz siódmej życzę powodzenia za rok. Zaczynajcie
uczyć się wcześniej niż dwa dni przed egzaminami i podejdźcie do tego na spokojnie. Warto
również zabrać ze sobą coś słodkiego, np. czekoladę, by uzupełnić cukier w przerwie między
poszczególnymi częściami egzaminów.

Klasa IIIg
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Internet-samo zło?

Niektórzy mówią, że internet to samo zło, ponieważ jest w nim
dużo treści zachęcających do przemoc  i promujących
pornografię. Coraz więcej młodych ludzi uzależnia się od
internetu. Najczęściej są to uzależnienia od różnych social
mediów i gier, choć zdarzają się również uzależnienia od
zakupów w sieci. Osoby uzależnione od zakupów online, nie
dość że tracą czas, to i pieniądze. Czasem jednak można
znaleźć w internecie coś ciekawego. Ja na przykład ostatnio
natknąłem się na ciekawy kanał na youtube, który chciałbym
wam polecić. Osobą, która prowadzi ten kanał, jest 24 letni
Rafał. Kanał nosi tytuł "Życie na Wózku". Jest to osoba
niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim.
Chłopak ma amputowaną prawą rękę aż do przedramienia.
Pomimo swojej niepełnosprawności youtuber ten jest bardzo
radosny i pozytywnie nastawiony do życia. Na swoim kanale
pokazuje, jak radzi sobie z codziennymi czynnościami oraz
motywuje innych do działania. 

Wrzuca do sieci filmiki o tym, jak np. przejechać 100 km na
wózku w jeden dzień, jak jeździć wózkiem inwalidzkim na
deskorolce, umieszcza cykl filmików o gotowaniu, którym
nadaje tytuł: „Jednoręki Kucharz”. Widać, że chłopak ma
ogromny dystans do samego siebie i zamiast obwiniać
wszystkich za swój los, pokazuje, jak należy właściwie
korzystać z uroków życia. Podsumowując: w internecie są
dobre i złe rzeczy, a to co oglądamy, zależy tylko od nas.
Wybierajmy za tem rzeczy wartościowe i pozytywnie
wpływające na naszą osobowość. Zajrzyjcie na kanał do
Rafała, a zrozumiecie, czym ujął mnie ten chłopak.
                                                                              Daniel K.
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Świetlica drugim domem?

Z rozmowy z Panią Anną Rachwał dowiemy się nieco więcej o zawodzie nauczyciela świetlicy.
Zapytamy także, co Pani Anna porabia w wolnych chwilach, jakie ma hobby.

Dziennikarz: Dlaczego Pani wybrała ten, a nie inny zawód?
Anna Rachwał: Wybrałam ten zawód, ponieważ od dziecka
marzyłam o pracy nauczyciela. W dzieciństwie z
koleżankami lubiłam bawić się w szkołę. Wielką
przyjemność, radość i zadowolenie daje mi kontakt z
dziećmi.
Dz.: Jak Pani radzi sobie z negatywnymi emocjami w
stosunku do niesfornych uczniów?
A.R.:Moja recepta to: policzenie w myślach do 10, chociaż
czasami krócej, bo jest na to za mało czasu. Staram się
również wczuć w sytuację  ucznia. Zastanawiam się,
dlaczego tak postąpił i na spokojnie chcę porozmawiać o
tym, co się stało. Przekazuję mu jakąś dobrą radę.
Dz.: Jakie trzeba mieć predyspozycje, by pracować w
świetlicy?
A.R.: Zawód nauczyciel, w moim przypadku praca w
świetlicy, wymaga bycia kreatywnym i otwartym na ludzi i
przede wszystkim na dzieci. Trzeba mieć także zdolności
w malowaniu, rysowaniu, śpiewaniu. Ważne jest także, aby
być elastycznym, ponieważ praca z dziećmi w świetlicy
wymaga różnorodności. Trzeba mieć także otwarte serce
na potrzeby dzieci.

Dz.: Jaka książka była Pani ulubioną książką z
dzieciństwa?
A.R.: Moją ulubioną książką w dzieciństwie była i jest do
dziś  "Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maund
Mondgomery, ponieważ to moja imienniczka. Ania z
zielonymi włosami miała szalone pomysły. Mi w
dzieciństwie także ich nie brakowało.
Dz.: Jak Pani spędza wolny czas? Czy ma Pani jakieś
hobby?
A.R.: Czas wolny uwielbiam spędzać we własnym domu z
moją rodziną. Moim hobby jest sport. Uwielbiam ( jak mi
pozwala czas) biegać oraz uprawiać nording walking.
Bardzo lubię czytać książki i pić aromatyczną kawę w
niebieskiej filiżance.
Dz.: Może chciałaby Pani przekazać jakieś uwagi uczniom
spędzającym czas w świetlicy?
A.R.: Moja rada dla uczniów spędzających czas w
świetlicy: "świetlica moim drugim domem". Jeśli tak się
stanie, to wy i ja, będziemy szczęśliwi.

Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy samych
radosnych chwil spędzonych w świetlicy. W imieniu

wszystkich uczniów dziękuję także za uśmiech, którym
obdarza nas Pani każdego dnia w szkole!

Pani Ania Rachwał ŚwietlicaPatryk B. Grzegorz K
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Początkujące talenty

Na podstawie książki Andrzeja Maleszki pt. "Magiczne
drzewo. Czerwone krzesło"

Wreszcie nastała wiosna. Był piękny słoneczny dzień. Pani zaproponowała,
żebyśmy poszli na spacer. Chłopcy wymyślili, że udamy się na plac zabaw.
Gdy dotarliśmy na miejsce, Hubert i Kuba natychmiast rzucili się na karuzelę, a
Wojtek z Krzyśkiem zajęli huśtawki. Mateusz, Marcin i Kuba zjeżdżali tyłem ze
ślizgawki. Dziewczęta w tym czasie rozłożyły kocyki i poszły zrywać kwiaty na
wianki. Wiktoria zobaczyła, że z dzikiego krzewu żółtej róży wystaje coś
czerwonego. Zawołała Hanię i Agatę, by pomogły jej wydostać ten dziwny
przedmiot z krzaków.
- Ała...- krzyknęła Agata, która dotknęła kolców róży.
Tym samym zwróciła uwagę chłopców, którzy natychmiast przybiegli
zaciekawieni znaleziskiem.
- Co tam macie? - zapytał Kuba.
- To chyba stare krzesło - stwierdziła bez entuzjazmu Natalka.
- Weźmy je ze sobą do szkoły - zasugerował Marcin, który interesował się
antycznymi meblami.
- Najpierw musimy je wypróbować - powiedziała Lena, lecz zanim skończyła
mówić, Krzysiek już siedział wygodnie na krześle.
- Ale zgłodniałem! Zjadłbym sobie kebaba. Krzesło zadrgało, podskoczyło,
zawirowało i nagle, ku zdziwieniu wszystkich uczniów, na placu zabaw pojawił
się dostawca kebabów. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni i myśleli, że kierowca
może pomylił adresy. Okazało się jednak, że spełniło się życzenie Krzyśka.
- O kurczę... Nie mogę w to uwierzyć! To krzesło jest magiczne - oznajmiła z
niedowierzaniem Karolina. Zanim skończyła mówić już Mateusz zepchną
kolegę z krzesła i wypowiedział kolejne życzenie:
- Zamawiam dla wszystkich ogromne, waniliowo-czekoladowe lody z kolorową
posypką. I już w bramie stała furgonetka z lodami. Wszyscy byli zachwyceni i
zajęli się zjadaniem słodkości.
- Teraz moja kolej! - krzyknęła przejęta Wiktoria. - Chciałabym, żeby w
Borecznie wybudowano McDonald i KFC.
Tym razem czerwone krzesło zacharczało, zapiszczało, zaczęło dymić i
doszczętnie się spaliło. Na szczęście dziewczynka zdołała na czas uciec.
- To twoja wina! Zawsze musisz wszystko popsuć, nawet magiczne krzesło!-
oskarżał Wiktorię wściekły Wojtek. Chciał już ją dusić, gdy nagle pani
zawołała, odrywając się od książki, którą czytała.
- Kochane żuczki, zbieramy się do szkoły. Ze smutnymi, zmartwionymi minami
uczniowie ruszyli w kierunku szkoły. Ale Marcin z Hubertem już wpadli na
pomysł, jak naprawić magiczne krzesło. Oczywiście dziewczęta zostały
wtajemniczone w plan chłopców. Zaraz po lekcjach cała klasa piąta ruszyła w
kierunku placu zabaw...

***

Gdy wszyscy uczniowie klasy piątej
zgromadzili się na placu zabaw,
chłopcy objaśnili swój plan. Mówili
jeden po drugim.
- Oczywiście nie będzie to łatwe
zadanie, ale myślę, że nam się uda.-
powiedział pewnie Marcin. Mówiąc to,
odrobinę się wahał, lecz próbował
tego nie okazywać.
- Więc plan jest taki. - powiedział
dumnie Hubert - To, co nadaje się ze
starego krzesła, bierzemy, by zrobić
nowe. Miejmy nadzieję, że to nowe
również będzie magiczne.
- Dziewczyny! - powiedział Kuba - Wy
musicie zgromadzić farbę i pędzle.
Wojtek, Krzysiek i Hubert- wy
ogarnijcie sprzęt typu: gwoździe i
młotek.
Wszyscy przystąpili ochoczo do
swoich zadań.
  Natalka przyniosła dwa pędzle,
Agata puszkę czerwonej farby, a
Wiktoria przyniosła szablon w
gwiazdki z myślą, aby krzesło było
magiczne i oryginalne. Robota szła
ostro. 
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Z dnia na dzień dzieło dzieciaków zaczynało nabierać kształtów. Piątego
dnia Hubert wykrzyknął z radością:
- Mamy To!
Ku wielkiemu zdziwieniu większości dzieci, krzesło, choć było zupełnie
nowe, wyglądało jak tamte stare.
Każdy chodził i dokładnie oglądał je z każdej strony, a sam Wojtek
pogratulował Wiktorii, że wpadła na pomysł z gwiazdkami.
Nadszedł moment próby. Pierwsza na krześle usiadła Hania. Pozostali
okrążyli ją i magiczne krzesło, czekając z zaciśniętymi kciukami na to, co
się za chwilę wydarzy.
- Najpierw poproś o coś małego, np. o pizzę dla wszystkich za dobrą robotę -
powiedziała Agata.
- Nie, nie - krzykną Krzysiek- poproś o ...- nagle przerwała Hania.
- Cicho bądźcie, poproszę o to, co mówiła Agata, w końcu ona załatwiła
czerwoną farbę i dzięki niej krzesło wygląda jak stare.
- A więc proszę o pizzę dla całej klasy!
Zapadła cisza. Po chwili przyjechał dostawca pizzy. Krzesło działało,
wszyscy byli szczęśliwi, a radości nie było końca.
                                                                                              Agata Kiłyk

Chłopcy dużo myśleli o tym, jak naprawić krzesło, aż Marcin powiedział;
-Posklejamy wszystkie  kawałki.
-To może się udać!-krzyknął Hubert.
-Ok. Dziewczyny, zaczniecie kleić kawałki krzesła. Chłopaki, też bierzcie się
do pracy -zarządził Mateusz
Kiedy dzieci skleiły krzesło, nagle pani zwróciła się do swoich uczniów:
-Mogę je wypróbować?
-Ok - powiedziały chórem dzieci.
Pani zażyczyła sobie nowy samochód. Dostała Mercedesa.
Nagle pani złapała krzesło i zaczęła uciekać, lecz Hubert i Kuba byli szybsi.
Dogonili panią i wyrwali jej krzesło. Kuba wypowiedział swoje życzenie:
- Chcę, aby pani Kamila Borkowska nie uczyła nas języka polskiego.
Nauczycielka wstała i zapytała się Huberta:
- Hubercie, powiedz, jakie h/ch piszemy w wyrazie bohater?
-Przez h -powiedział z przekonaniem Hubert.
-Nie, błąd przez „ch"-odrzekła z radością polonistka.
Dzieci nagrały to i pokazały panu dyrektorowi, który natychmiast zwolnił
panią Borkowską z pracy. Wszyscy w szkole zaczęli się cieszyć i szkoła
stała się piękniejsza.
                                                                                            Kuba W.

Klasa V

Jakub W.

Klasa V



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 08/2018 | Strona 18 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Wakacyjny zawrót głowy, czyli gdzie się dobrze bawić w wakacje?

Czerwiec:
Zalewo:
 23.06.2018r. NOC  Świętojańska – „Zalewianki plotą wianki” -
Liksajny:
23.06.2018r. NOC WIANKÓW
Miłomłyn:
28.06.2018r. FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY Z OKAZJI
JUBILEUSZU ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH
Iława:
29.06.2018r.-Stand-up  IOWA Music Bar
30.06. 2018r. – GALA DISCO POLO- Weekend, Power Play, Gessek, Mig,
Boys, After Party, Andre
Ostróda:
30.06.2018r.- Michał Szpak

Lipiec:
Zalewo:
Rycerskie lato w Zalewie  - lipiec 2018
13 .07.2018r. „Piknik na kocyku”-  – rodzinna biesiada nad Jeziorem Ewingi 
28-29 lipca 2018 r. „Dni Zalewa 2018 i Turniej sołectw” -
Zielone wakacje z M-GCK  i „ SŁONECZKIEM”– półkolonie dla dzieci i
młodzieży: I turnus od 02.07.2018r.do 13.07.2018r., II  turnus od 
06.08.2018r. Do 17.08.2018r.
Miłomłyn:
07.07.2018r. III JARMARK REGIONALNY 
Iława :
14-15 lipca 2018r.- DNI IŁAWY
Wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Bajm,
Biesiada TVS : Teresa Werner, Mirosław Jędrowski
 22.07.18r. – Wakacyjny Festyn Familijny
28.07.2017r. – Letnie Wieczory Muzyczne. Koncert zespołu PIERSI
Ostróda:
05.07.2018r. Ostróda Reggae Festival 2018 (4 dni)
27.07.2018r. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej 2018 (2 dni)

Sierpień:

Miłomłyn:
4- 5.08.2018r. DNI MIŁOMŁYNA
19.08.2018r.GMINNE DOŻYNKI „MIŁOMŁYN 2018”
Liksajny:
18.08.2018r.SOŁECKIE DOŻYNKI „LIKSAJNY 2018”
Iława:
4.08.2018r.- „ Szanty nad Jeziorakiem”
 10-12.08.18r. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz
Meetin, „Złota Tarka 2018”
 18.08.2018r. – Letnie Wieczory Muzyczne
Koncert Jacka Stachurskiego z zespołem.
24.08.2018r. – KABARETON
 25.08.2018r. – „GIPSY CARNAVAL” Muzyki i Tańca Romów
Ostróda:
12.08.2018r. ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF
14.07.2018r. Polska Noc Kabaretowa 2018

                                                                  Zestawienie przygotowała
                                                                  Roksana G.
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Wszyscy wiemy, że dzieci z zerówki i z klas 1-3 szkoły podstawowej najbardziej na świecie kochają swoje panie
wychowawczynie. Zastanawiałyśmy się, za co je lubią.  Przeprowadziłyśmy w tym celu wywiad z najmłodszymi

uczniami naszej szkoły. Oto efekt naszych rozmów z dziećmi:

Pani Magdalena Szymańska – wychowawczyni klasy „O”

Lubię moją panią za to, że wychodzi z nami na plac zabaw - Małgosia
Ja lubię moją nauczycielkę za to, że uczy nas tańca - Wiktoria
Za to, że uczy nas fajnych rzeczy - Amelka 

Pani Sylwia Gawryś – wychowawczyni kasy I

Pani Sylwia nas szanuje - Marcel
Za to, że się  z nami bawi' - Karina
Ja lubię nasza panią za to, że na nas nie krzyczy - Ola
Dlatego, że z panią są zawsze fajne lekcje - Karol

Pani Danuta Gradys – wychowawczyni klasy II

Za to, że pani na nas nie krzyczy,  tylko na chłopaków, jak się źle zachowują
- Tosia
Robi z nami fajne lekcje plastyki - Wojtek
Pani Danuta wychodzi z nami na boisko szkolne - Kornelia

Pani Maria Potorska – wychowawczyni klasy III

Pani Maria nie krzyczy na nas - Maja
Jest wyrozumiała - Nikola
Dlatego, że pani nas uczy - Antek 

             Jak widać panie z najmłodszych klas są miłe, kreatywne, wyrozumiałe i potrafią w atrakcyjny sposób
przekazywać wiedzę. Są wytrwałe i mają świetne podejście do dzieci, motywują je do pracy poprzez świetną zabawę, a
oprócz tego nie krzyczą, jak to robią nauczyciele starszych klas! My też tęsknimy za naszą kochaną Panią! 
Monika B.
Kinga G.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 08/2018 | Strona 20 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Co w wakacje planują robić uczniowie naszej szkoły?
Czy gdzieś wyjadą? Czy spędzą ten czas w pięknych, malowniczych

okolicach Boreczna? 

Patrycja Kozakiewicz kl.6a
 "W wakacje planuję jechać na kolonie w góry, a w wolnym
czasie będę spotykać się z przyjaciółmi".

Ilona Zagrobelna kl.2gim.
"W wakacje planuję wyjechać na kolonie, potem będę
ciągle w domu, chyba że pojadę do cioci do Zalewa. W
wolnym czasie mam zamiar relaksować się nad jeziorem".

Martyna Sostek kl.7
"Cały czerwiec zamierzam skakać na trampolinie i kąpać
się w moim basenie, a w lipcu wyjadę w góry - do
Zakopanego. W wolnym czasie będę grała na fortepianie i
śpiewała".

Kinga Grochowska kl.7
 "Wakacje chcę spędzić z rodziną. Zamierzam wybrać się
w tym roku do Krakowa i nad Morze Bałtyckie. W wolnym
czasie planuję rozwijać moje hobby, czyli jazdę na
wrotkach i rolkach. Mam zamiar także dorabiać sobie na
truskawkach".

Jasiek kl.1
 "W wakacje leżakuję. Polecę samolotem na wyspę i tam
będę leżakować i budować domki z piasku".

Konrad Hofman kl.7
"W wakacje mam zamiar iść nad jezioro, kąpać się i łowić
ryby z księdzem. W wolnym czasie będę bawić się i grać w
piłkę".

Mateusz Liwenda kl.7
"W wakacje będę się opalać i może pojadę do babci. W
wolnym czasie będę kąpać się w Jeziorze Jaśkowskim".

Odrobina wypoczynku należy się każdemu z nas. Musimy
nabrać sił, żeby po wakacjach wrócić pełni energii i zapału

do pracy.
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Memowanie
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Ciekawostki ze świata zwierząt

Czy wiesz, że
kaszalot potrafi wytrzymać 90 minut pod wodą?

Czy wiesz, że
fenek, choć jest najmniejszym gatunkiem lisa, ma

stosunkowo największe uszy?

Czy wiesz, że
hiena to bezwzględny, agresywny padlinożerca o
upiornym śmiechu i karykaturalnym wyglądzie?
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Czy wiesz, że
komary wolą kąsać dzieci, niż dorosłych 

oraz blondynki, niż brunetki?

Czy wiesz, że
płeć krokodyla zależy od temperatury 

w jakiej znajdowały się jaja?
W wyższej temperaturze wykluwają się samce,

 a w niższej samice.

Czy wiesz, że 
wilki żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami

kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), 
nie gardzą też padliną i mniejszymi zwierzętami?
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Uwaga, konkurs!

Chcemy, by zakończenie roku szkolnego 2017/2018 było wielkim i
miłym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale również dla pracowników

Zespołu Szkół w Borecznie. Dlatego przygotowaliśmy konkurs, w
którym uczniowie wybiorą pięć osób pracujących w szkole (mogą to

być nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi).

1.Pogromca nieuków                                                                                                                        Ten,
kto dopilnuję, by nawet najbardziej oporny na wiedzę uczeń opanował minimum materiału.

2.Anielska cierpliwość 
Ten, kto sto razy może tłumaczyć jedną rzecz i nie wyjdzie z siebie, by stanąć obok.

3.Energetyczny siłacz
Ten, u kogo skumulowały się objawy ADHD i siła witalna z odrobiną kofeiny. Ktoś, kto
sprawia, że na jego zajęciach nie chce się spać.

4.Wieczny optymista
Ten, kto zawsze obdarzy nas serdecznym uśmiechem i sprawi, że nawet po weekendzie
powrót do szkoły nie jest taki straszny,  bo czeka tam na nas uśmiech, który czyni życie
piękniejszym.

5.Strażnik szkoły
Chuck Norris w lokalnym wydaniu. Ten, kto stoi na straży porządku i dba o morale uczniów, a
jak idzie korytarzem, to lepiej, żeby nie wypsnęło się coś nieodpowiedniego.

Głosy będzie można oddawać w czwartek 20 czerwca 2018 roku podczas zajęć z
wychowawcą. Dziennikarze gazetki szkolnej rozdadzą uczniom karteczki do głosowania,

następnie przejdą po klasach i zbiorą wasze głosy. Liczymy na głębokie refleksje, roztropnie
podjęte i przemyślane decyzje. To oczywiście żart! Liczymy tylko na dobrą zabawę!
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Pocztówki zaprojektowane przez naszych uczniów z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polkę niepodległości
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Fotorelacja z pikniku szkolnego

Natalia M.
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	-samo zło?
	Sportowe szaleństwo, czyli SKS w naszej szkole!
	Imprezowy zawrót głowy, czyli gdzie się dobrze bawić w wakacje?
	Uwaga konkurs!
	Kim jest pogromca nieuków o anielskiej cierpliwości?

	Macie przed sobą pierwszy numer gazetki szkolnej "Boreczniak". Jest to gazeta tworzona przez uczniów dla całej społeczności szkolnej. Każdy znajdzie w niej temat, który go zainteresuje.
	Skład redakcji
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	Zuzanna Kryger
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	Korekta
	Zuzanna Kryger  Ilona Zagrobelna

	Grafik
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	Spis treści
	Mamy już zwycięzcę konkursu na tytuł gazetki szkolnej! Została nim…Martyna Długińska z klasy VIa. Tytuł, który ona podała, pojawiał się wśród uczniowskich propozycji aż czterokrotnie, ale uzasadnienie napisane przez Martynkę było krótkie, zwięzłe i ,co równie ważne, poprawne pod względem językowym. I oto przed wami pierwszy numer gazetki szkolnej: „Boreczniak”. Martynie gratulujemy wygranej. Podróż za granicę odbyła Martyna w towarzystwie swojego ulubionego nauczyciela, pani Kamili Borkowskiej.
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	Pisarki, których twórczość polecam
	Kasie West- napisała m.in.:
	→„Blisko Ciebie”
	→„Chłopak na zastępstwo”
	→„Chłopak z innej bajki”
	Zwykle w jej książkach skupia się na miłosnej relacji pomiędzy dwojgiem młodych ludzi, którzy aby zbudować trwały i szczęśliwy związek, muszą zmierzyć się z różnorodnymi przeciwnościami losu.
	Według mnie naprawdę warto przeczytać choć jedną z jej książek, ponieważ prostym językiem potraf niesamowicie zaciekawić czytelnika. Nie używa słów niezrozumiałych, wyraża się w sposób dosyć młodzieżowy, co dodatkowo ułatwia czytanie.
	Kirsty Moseley- autorka książek takich jak:
	→„Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno”
	→„Nic do stracenia”
	Kobieta w swoich powieściach skupia się na miłości dwojga ludzi, którzy kochają się pomimo przeciwności losu.
	Czytając jej książki można popłakać się, zarówno ze śmiechu jak i z żalu, zdenerwować się i rozczulić w niedługich odstępach czasowych. Pisze ona językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Jednakże muszę przyznać, iż jej twórczość zaleca się osobom dojrzałym psychicznie, gdyż czasem porusza trudne tematy.
	Zoe Sugg- napisała:
	→„Girl Online”
	→„Girl Online w trasie”
	→„Girl Online solo”
	Zoe jest znana inaczej jako Zoella. Jest vlogerką oraz blogerką. W jej książkach, które są trylogią, opisuje przygody niezdarnej Penny.
	W jej twórczości podoba mi sposób, w jaki przedstawiła bohaterów: realistyczni, nieidealni, z problemami. Książki jej czyta się naprawdę dobrze, ponieważ większość nastolatek może utożsamić się z główną postacią. W dodatku używa języka, którym posługuje się dzisiejsza młodzież.
	Nicola Yoon- autorka książek:
	Sarah Dessen- napisała m.in.:
	→„Ponad wszystko”
	→„Teraz albo nigdy”
	→„Słońce też jest gwiazdą”
	→„Coś świętego”
	→„Gwiazdka z nieba i jeszcze więcej”
	Nicolę charakteryzuje nieprzewidywalność. Gdy masz już w głowie ułożony plan co do tego, jak się zakończy historia, okazuje się, że twoje wyobrażenia kompletnie nie zgadzają się z treścią.
	Książki tej pisarki mają w sobie takie coś, przez co bardzo trudno się od nich oderwać. W swojej twórczości skupia się na problemach nastoletniego życia.
	Jej opowieści naprawdę wciągają. Nie używa trudnych słów. Wręcz przeciwnie, używa języka bardzo prostego, dokłada rysunki do książek. Sprawia to, iż historia staje się bliższa nam i prawie przejrzysta.
	Jej książki są dobre dla każdego, kto lubi romanse, ale chce skupić się także na innych aspektach życia codziennego, np. problemy z matką, z przyjaciółmi itp.
	Coollen Hoover- napisała:
	Lisa De Jong- autorka:
	→„Kiedy pada deszcz”
	→„Hopeless”
	→„Kiedy wszystko się zmienia”
	→„Never Never” (z Tarryn Fisher)
	→„Kiedy pozostaje żal”
	→„Maybe Someday”
	Lisa, pisząc, porusza tematy trudne, ciężkie. Ogólnie jej książki są dosyć poważne pod względem tematyki. Jeżeli ktoś lubi czytać takie historie, to na pewno jest to coś dla niego.
	Coollen charakteryzuje, podobnie jak Nicolę Yoon, nieprzewidywalność. Na własnej skórze się o tym przekonałam. Czytając jej książki nie warto wymyślać, co wydarzy się dalej, bo i tak będzie inaczej.
	Styl pisania kobiety jest, mimo tego że pisze dość poważne książki, lekki. Nie używa żadnych dziwnych, niezrozumiałych słów. Potrafi z łatwością wciągnąć czytelnika, gdyż w jej książkach od początku coś się dzieje. Przez to mamy ochotę dowiedzieć się, co będzie dalej.
	Kobieta pisze książki typowo dla nastolatek, porusza trudne tematy, a jednak cały czas zachowuje tajemniczość. Dla kogoś, kto lubi romanse, jednakże chce pomyśleć lub rozwiązać jakąś zagadkę, szczerze mogę polecić twórczość Coollen.

	"Dziady cz 2.- historia prawdziwa"
	Kto uważał, że my, uczniowie drugiej klasy gimnazjum z Zespołu Szkół w Borecznie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, był w błędzie. Za pomocą maszyny do teleportacji, wymyślonej podczas zajęć projektowych, postanowiliśmy przenieść się w czasie. Celem podróży były pola grunwaldzkie, ale okazało się, że „bystry” Wiercik pomylił daty i trafiliśmy na cmentarz. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co nas czeka…
	Okazało się, że Kuba wstukał datę 1824 rok. Wehikuł wylądował pośrodku jakiegoś pustkowia. Nieopodal była droga, która prowadziła na stary cmentarz. Drogą tą szła grupa dziwnie ubranych ludzi. W rękach trzymali pochodnie. Nad ich głowami latały jakieś przedmioty. Albo coś innego. Nie byliśmy pewni, bo było ciemno. Ruszyliśmy więc po cichu i powoli w stronę tłumu.
	Gdy ludzie weszli do kaplicy, wtopiliśmy się w tło i staliśmy prawie niezauważalni. Wszyscy czekaliśmy na rozwój sytuacji, bo nikt z nas nie wiedział, co się wydarzy. Nagle do środka wszedł jakiś pan. Był on dziwnie ubrany; w ręku trzymał krucyfiks. Rozkazał, by zamknięto drzwi i szczelnie zasłonięto okna. Pochodnie zgasły. Nad głowami ludzi dalej latały jakieś ciemne kształty.
	- Chyba wiem, gdzie jesteśmy- wyszeptałam, gdy tylko lud ustawił się wokół pustej trumny.
	- Ja nie wiem- odrzekł Wiercik- ale cieszę się, że wziąłem zapasowe pampersy. Chce ktoś?
	- Jesteśmy Józio i Rózia- rzekł chłopiec.- Za życia nie zaznaliśmy zmartwień i cierpienia. Potrzebujemy waszej pomocy, by dostać się do nieba.
	- Daj mi- powiedział Konrad.
	-Ej, a to jedzenie to można skonsumować?- spytał Rafała Wojtek. Nim ten zdążył odpowiedzieć, z tacy zginęło parę ciastek.
	Nagle rozległa się pieśń chóru, którego tak naprawdę nigdzie nie było; tak jakby dźwięk dochodził z rogów pomieszczenia:
	- Czy oni nie powinni powiedzieć teraz, że chcą dwa ziarenka gorczycy?- wyszeptała przestraszona Ilona.
	„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
	Co to będzie, co to będzie?”
	- O mój Boże, czy my bierzemy udział w obrzędzie dziadów?- szepnęła zafascynowana, choć lekko przestraszona Emilia.
	-Ej, co my mamy teraz powiedzieć?- spytała się po cichu dziewczynka swojego brata.
	-Tak- odpowiedziała pani nauczycielka i zaczęła przepychać się przez tłum, by być w pierwszym rzędzie i mieć lepszy widok.
	- Nie wiem właśnie- odpowiedział jej.
	- Taa… I teraz wyskoczą duchy- zaśmiał się Kacper.- Wy w to serio wierzycie?- dziwił się.
	- Stop! Stop, stop, stop, stop...- światła rozbłysły. Na środek wyszedł jakiś facet w szaliku. Miał beret i kozią bródkę.- Tę scenę trzeba zagrać jeszcze raz. Zacznijmy od śpiewu chóru- zarządził.
	Nikt mu nie odpowiedział, ponieważ głos zabrał Guślarz:
	„(…) wy z lekkimi duchy, (…)
	Przyzywamy, zaklinamy”
	- Uciekajmy stąd, proszę- panikował Rudy.
	Próbował już uciec, jednakże Karolina w porę podstawiła mu nogę, a on przewrócił się. Następnie Konrad złapał brata za ramiona i mocno trzymał, by chłopak nie próbował znów zbiec.
	Światła zgasły, ludzie ustawili się na swoje miejsca. Na naszych twarzach oraz pani polonistki malowało się zszokowanie. Okazało się, iż jest to plan filmowy.
	W tym samym momencie nad głowami ludzi pojawiły się dwie postacie wyglądające jak aniołki. To byli Józio i Rózia.
	Aniołki to aktorzy przyczepieni do lin; głos chóru rzeczywiście wydobywał się z rogów pomieszczenia, gdyż znajdowały się tam głośniki; ciemne kształty latające nad ludźmi to były drony.
	- Ja sobie chyba stąd pójdę rzekł spokojnie Grzesiek, a następnie ruszył pędem w stronę wyjścia.
	Ruszyliśmy za nim.
	Po wyjściu z kaplicy, by dotrzeć do teleportera, należało skręcić w lewo i zrobiliśmy tak. wszyscy z wyjątkiem Grześka- on skręcił w prawo. Kacper chciał go zawołać, ale uznał, że nie warto i pobiegł za kolegami.
	Chwilę potem znaleźliśmy się w klasie. Karolina od razu zauważyła, że brakuje Grzegorza. Powiedziała nam o tym.
	- No to mamy dwie opcje- zaczął Bartek.- Albo wracamy i go szukamy, albo idziemy na lody.
	- Idziemy na lody- odrzekliśmy wspólnie.
	I poszliśmy.
	c.d.n.

	"II gimnazjum w świecie Fredry"
	Długa przerwa, w Zespole Szkół w Borecznie. Uczniowie drugiej gimnazjum stoją przed salą ze skwaszonymi minami. Za chwilę ma zacząć się lekcja języka polskiego, a na niej sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. "Zemsta" Aleksandra Fredry.
	- Ej... w ogóle ktoś to przeczytał? - zapytała Karolina.
	- Oczywiście. Ja, jak zawsze jestem przygotowany - z drwiną w głosie oznajmił Wojtek.
	- Taaa, akurat. Może chociaż tym razem streszczenie przeczytałeś? - zaśmiała się z kolegi Zuzia.
	- Ja nawet nie mogłem spamiętać imion bohaterów - przyznał się Rudy.
	I znów "genialny" Wiercik wpadł na pomysł, by przenieść się w czasie i zrozumieć świat przedstawiony przez Fredrę. Wszyscy chętnie się zgodzili na tę propozycję, tylko Mateusz miał pewne obiekcje:
	- Coś czuję, że to się może źle skończyć, bo jak trafimy na zły humor Cześnika, to nas pozabija.
	Zanim Mateusz skończył mówić, wszyscy uczniowie pobiegli do teleportera. Tym razem Gałązka dokładnie przywiązał Wiercika do krzesła i zakleił mu usta srebrną taśmą, żeby nawet nie próbował zbliżyć się do datomierza.
	- A teraz na poważnie... jaką wbić datę? - zapytał Konrad.
	Zapanowała konsternacja. Nikt nie pomyślał o tym, by sprawdzić, w jakich latach rozgrywa się akcja komedii.
	- To chyba będzie wiek XVIII - z niepewnością w głosie przemówiła Paulina.
	- No to wbijam 17... i co dalej? - zapytał Kuba, ale już wtedy naciskał jakieś guziki. Maszyna zatrzęsła się, zawarczała i cała grupa wylądowała na deskach pokładu. Drzwi otworzyły się i oczom uczniów ukazał się stary, nieco zniszczony zamek położony nieopodal polskiej wsi.
	- Nie wierzę!!! Po raz pierwszy udało nam się bezbłędnie dotrzeć do wyznaczonego celu - z entuzjazmem w głosie wykrzyczała Natalia. Szybkim tempem wszyscy ruszyli w kierunku budowli. Tuż pod murami zamku dało się słyszeć:
	- "Hej Gerwazy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę" - wrzeszczał siedzący w oknie podstarzały mężczyzna.
	- To pewnie Cześnik ma zły humor i chce strącił łeb swojemu sąsiadowi - wymądrzała się Ilona.
	- Mówiliście, że to komedia, a nie horror - piszczał przestraszony Dawid.

	Kącik kulinarny
	Szybko, słodko, pysznie!
	Bądź fit z sałatką Angeliki

	Rozpoczął się sezon grillowy!
	Składniki:
	Składniki:
	1 ogórek 1,5 pomidora 1 główka sałaty Szczypta soli Śmietana (słodka lub kwaśna) Szczypiorek Koperek.

	Składniki:
	2 szklanki mąki pszennej 1 łyżeczka proszku do pieczenia  1 łyżka cukru 2 szklanki mleka 1/3 szklanki oleju 2 żółtka 2 białka Szczypta soli Olej do wysmarowania gofrownicy.

	Wykonanie:
	Wykonanie:
	Wykonanie:
	Do miski wsypujemy mąkę pszenną, proszek do pieczenia i cukier. Dolewamy mleko, olej i żółtka. Wszystko dokładnie miksujemy do połączenia składników. Do drugiej miseczki wlewamy białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy na pianę. Po ubiciu dodajemy do poprzednio zmiksowanych składników. Przekładamy delikatnie łyżką i dokładnie mieszamy. Gofrownicę smarujemy olejem i nagrzewamy. Wylewamy ciasto i pieczemy około 5 minut. Jeżeli gofrownica ma mniejszą moc pieczemy dłużej (aż gofry będą chrupiące).
	Wszystkie warzywa umyj. Pomidory pokrój w drobne kosteczki, a ogórek w plasterki. Z sałaty rwij po jednym listku i krój. Szczypiorek i koperek drobno pokrój. Wszystko wrzuć do miski. Dodaj sól i poczekaj 5min. Odlej wodę, która zebrała się po dodaniu soli. Teraz dodaj dwie duże łyżki śmietany. Odczekaj 5-10min.



	Ewolucja, nie rewolucja!
	Dnia 07.05.2018r. na długiej przerwie mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Ryszardem Zakrzewskim- dyrektorem Zespołu Szkół w Borecznie. Rozmowa dotyczyła awansu Pana Zakrzewskiego na stanowisko dyrektora.
	Dziennikarz : Jak zaczęła się Pana przygoda z nauczaniem w szkole? Dyrektor : Na początku zdałem maturę. Ale będąc jeszcze bardzo młodą osobą, nie miałem sprecyzowanych planów na życie, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Jedna z moich koleżanek pomogła mi podjąć decyzję i złożyła w moim imieniu dokumenty na uczelnię, za co jestem jej wdzięczny do dzisiaj, bo bardzo lubię swoją pracę. Odnalazłem się w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Dziennikarz : Czy myślał Pan kiedyś, że zostanie pan dyrektorem? Dyrektor : Tak , można powiedzieć, że od dłuższego czasu już o tym myślałem i udało się. Dziennikarz : Czy nie bał się Pan odpowiedzialności związanej z byciem dyrektorem? Dyrektor : Bardzo, bardzo się bałem. Każdego dnia, gdy wstaję rano, myślę, czy nic się dzisiaj nie stanie, czy nie zabraknie paliwa dla pana Andrzeja, żeby skosił trawę, czy autobus się nie zepsuje, czy nie zabraknie paniom sprzątaczkom środków czystości oraz czy nie zabraknie drzewa na ogrzewanie. Dziennikarz : Jak zmieniło się Pana życie po tym, jak został pan dyrektorem? Dyrektor : Moje życie zmieniło się diametralnie. Odkąd zostałem dyrektorem, jestem pierwszą osobą, która przyjeżdża do szkoły, muszę pilnować w niej porządku, dlatego ze szkoły odjeżdżam jako ostatni. Dziennikarz : A czy znajduje Pan teraz czas dla siebie, jeśli tak to jak pan go spędza? Dyrektor : Jeżeli chodzi o wolny czas, to teraz mam go bardzo mało. Całymi dniami zajmuję się obowiązkami związanymi ze szkołą. Lubię czytać książki, ale zwyczajnie nie mam już na to tyle czasu, co kiedyś. Interesuję się też sportem. Ostatnio (06.05.2018r.) chciałem obejrzeć mecz FC Barcelona vs Real Madryt. No ale wiecie … Dziennikarz : Czy planuje Pan jakieś zmiany w szkole?


	Moda szkolna
	Modnie, wesoło i elegancko
	Na zdjęciu Hania prezentuje najnowsze trendy, czyli jeansowe spodnie z dziuram i Superstary. Całość dopełniona jest kolorowym t-shirtem i dłuższą narzutą, która dodaje elegancji. Ubiór prezentuje się naprawdę dobrze i trzeba przyznać, że Hania ma gust do spraw modowych.
	Jeans nadal na topie
	Jeans nosiły nasze babcie, mamy, a teraz nosimy go my. Ostatnim hitem są kurtki jeansowe, które zaprezentowane są na zdjęciu. Dużo ludzi uwielbia te, które mają przetarcia i wyglądają na starsze. Jeansy z wysokim stanem również wyglądają świetnie. Wystarczy dobrać górę, dodatki i nasz outfit jest gotowy.
	Faceci w czerni
	Czarny kolor pasuje do wszystkiego oraz optycznie wyszczupla. Pewnie dlatego tak wiele osób się na niego decyduje. Tutaj mamy przedstawione dwie stylizacje. Pierwsza ze sweterkiem w paski i spodenkami idealna na ciepłe, ale jednak wietrzne dni oraz druga z bluzą i dresami kiedy na dworzu jest dość chłodno. Całość dopełniają kolorowe, sportowe buty. Na chłopakach te ubrania leżą wyjątkowo dobrze.

	Motoryzacja
	Polacy w czasach PRL-u jeździli Fiatami 126p, Fiatami 125p, Polonezami, Nysami, Żukami, Skodami 105, Skodami 120, Warszawami itp. W latach 80-90-tych auta te były już wycofywane z produkcji. Zaczęto importować auta z zachodu, które były zaawansowane technologicznie, mniej awaryjne oraz bardziej ekonomiczne.
	Miejsce I
	Miejsce II
	Miejsce III

	Sportowe szaleństwo w naszej szkole
	W naszej szkole w każdy wtorek i w każdą środę na ósmej godzinie lekcyjnej, czyli od 14.10 do 14.55, odbywają się zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego (SKS). Prowadzi je pani Monika Szczypska, nauczycielka wychowania fizycznego. Najmłodsi uczestnicy mają 11 lat, są to uczniowie klasy 5-6 Najliczniejszą grupę stanowią jednak gimnazjaliści. Na zajęciach trenujemy  przede wszystkim grę w piłkę nożną i piłkę siatkową, pracujemy też nad poprawą naszej kondycji. Uczestnicy zajęć biorą udział w turniejach  i zawodach sportowych, reprezentując naszą szkołę i zdobywając dla niej puchary. Tak było również 18 maja 2018 roku na turnieju piłki siatkowej w Dobrzykach, gdzie nasza drużyna w składzie:Rocco De Rosa - klasa III g, Piotr Lewicki - klasa III g, Dawid Długiński - klasa III g, Jakub Wierciński - klasa II g, Jakub Szczur - klasa II g, Kacper Szarecki - klasa II g, Konrad Liwenda - klasa II g, Rafał Liwenda - klasa II g, okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła pierwsze miejsce. Zajęcia SKS to przede wszystkim dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas.                                                                                                                                                   Kuba Sz.

	Egzaminy gimnazjalne
	Egzamin gimnazjalny 2018 odbył się w dniach: 18, 19 i 20 kwietnia. Pierwszego dnia zmierzyliśmy się z częścią humanistyczną. Jako pierwszy napisaliśmy egzamin z WOSu i historii, podczas którego zastanawialiśmy się kim był Jean- Jacques Rousseau. Po krótkiej przerwie przeszliśmy do egzaminu z j. polskiego i zdziwiliśmy się, widząc charakterystykę zamiast rozprawki. Następnego dnia przyszła pora na część matematyczno- przyrodniczą. Zaczęliśmy od egzaminu składającego się z fizyki, chemii, geografii oraz biologii, a później napisaliśmy matematykę. Trzeciego dnia do szkoły przyszliśmy najbardziej wyluzowani i przystąpiliśmy do egzaminów z języka obcego. Większość klasy pisała egzamin z języka angielskiego, tylko sześć osób podjęło się zdawaniu podstawy i rozszerzenia z języka niemieckiego. Dla jednych tegoroczne egzaminy okazywały się wyjątkowo łatwe, a innym sprawiły niemiłą trudność. Na szczęście już się zakończyły i pozostaje nam tylko czekać na wyniki. Uczniom klasy drugiej gimnazjum oraz siódmej życzę powodzenia za rok. Zaczynajcie uczyć się wcześniej niż dwa dni przed egzaminami i podejdźcie do tego na spokojnie. Warto również zabrać ze sobą coś słodkiego, np. czekoladę, by uzupełnić cukier w przerwie między poszczególnymi częściami egzaminów.

	Internet-samo zło?
	Niektórzy mówią, że internet to samo zło, ponieważ jest w nim dużo treści zachęcających do przemoc  i promujących pornografię. Coraz więcej młodych ludzi uzależnia się od internetu. Najczęściej są to uzależnienia od różnych social mediów i gier, choć zdarzają się również uzależnienia od zakupów w sieci. Osoby uzależnione od zakupów online, nie dość że tracą czas, to i pieniądze. Czasem jednak można znaleźć w internecie coś ciekawego. Ja na przykład ostatnio natknąłem się na ciekawy kanał na youtube, który chciałbym wam polecić. Osobą, która prowadzi ten kanał, jest 24 letni Rafał. Kanał nosi tytuł "Życie na Wózku". Jest to osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim. Chłopak ma amputowaną prawą rękę aż do przedramienia. Pomimo swojej niepełnosprawności youtuber ten jest bardzo radosny i pozytywnie nastawiony do życia. Na swoim kanale pokazuje, jak radzi sobie z codziennymi czynnościami oraz motywuje innych do działania.
	Wrzuca do sieci filmiki o tym, jak np. przejechać 100 km na wózku w jeden dzień, jak jeździć wózkiem inwalidzkim na deskorolce, umieszcza cykl filmików o gotowaniu, którym nadaje tytuł: „Jednoręki Kucharz”. Widać, że chłopak ma ogromny dystans do samego siebie i zamiast obwiniać wszystkich za swój los, pokazuje, jak należy właściwie korzystać z uroków życia. Podsumowując: w internecie są dobre i złe rzeczy, a to co oglądamy, zależy tylko od nas. Wybierajmy za tem rzeczy wartościowe i pozytywnie wpływające na naszą osobowość. Zajrzyjcie na kanał do Rafała, a zrozumiecie, czym ujął mnie ten chłopak.                                                                               Daniel K.

	Świetlica drugim domem?
	Z rozmowy z Panią Anną Rachwał dowiemy się nieco więcej o zawodzie nauczyciela świetlicy. Zapytamy także, co Pani Anna porabia w wolnych chwilach, jakie ma hobby.
	Dziennikarz: Dlaczego Pani wybrała ten, a nie inny zawód? Anna Rachwał: Wybrałam ten zawód, ponieważ od dziecka marzyłam o pracy nauczyciela. W dzieciństwie z koleżankami lubiłam bawić się w szkołę. Wielką przyjemność, radość i zadowolenie daje mi kontakt z dziećmi. Dz.: Jak Pani radzi sobie z negatywnymi emocjami w stosunku do niesfornych uczniów? A.R.:Moja recepta to: policzenie w myślach do 10, chociaż czasami krócej, bo jest na to za mało czasu. Staram się również wczuć w sytuację  ucznia. Zastanawiam się, dlaczego tak postąpił i na spokojnie chcę porozmawiać o tym, co się stało. Przekazuję mu jakąś dobrą radę. Dz.: Jakie trzeba mieć predyspozycje, by pracować w świetlicy? A.R.: Zawód nauczyciel, w moim przypadku praca w świetlicy, wymaga bycia kreatywnym i otwartym na ludzi i przede wszystkim na dzieci. Trzeba mieć także zdolności w malowaniu, rysowaniu, śpiewaniu. Ważne jest także, aby być elastycznym, ponieważ praca z dziećmi w świetlicy wymaga różnorodności. Trzeba mieć także otwarte serce na potrzeby dzieci.
	Dz.: Jaka książka była Pani ulubioną książką z dzieciństwa? A.R.: Moją ulubioną książką w dzieciństwie była i jest do dziś  "Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maund Mondgomery, ponieważ to moja imienniczka. Ania z zielonymi włosami miała szalone pomysły. Mi w dzieciństwie także ich nie brakowało. Dz.: Jak Pani spędza wolny czas? Czy ma Pani jakieś hobby? A.R.: Czas wolny uwielbiam spędzać we własnym domu z moją rodziną. Moim hobby jest sport. Uwielbiam ( jak mi pozwala czas) biegać oraz uprawiać nording walking. Bardzo lubię czytać książki i pić aromatyczną kawę w niebieskiej filiżance. Dz.: Może chciałaby Pani przekazać jakieś uwagi uczniom spędzającym czas w świetlicy? A.R.: Moja rada dla uczniów spędzających czas w świetlicy: "świetlica moim drugim domem". Jeśli tak się stanie, to wy i ja, będziemy szczęśliwi.
	Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy samych radosnych chwil spędzonych w świetlicy. W imieniu wszystkich uczniów dziękuję także za uśmiech, którym obdarza nas Pani każdego dnia w szkole!


	Początkujące talenty
	Na podstawie książki Andrzeja Maleszki pt. "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło"
	Wreszcie nastała wiosna. Był piękny słoneczny dzień. Pani zaproponowała, żebyśmy poszli na spacer. Chłopcy wymyślili, że udamy się na plac zabaw. Gdy dotarliśmy na miejsce, Hubert i Kuba natychmiast rzucili się na karuzelę, a Wojtek z Krzyśkiem zajęli huśtawki. Mateusz, Marcin i Kuba zjeżdżali tyłem ze ślizgawki. Dziewczęta w tym czasie rozłożyły kocyki i poszły zrywać kwiaty na wianki. Wiktoria zobaczyła, że z dzikiego krzewu żółtej róży wystaje coś czerwonego. Zawołała Hanię i Agatę, by pomogły jej wydostać ten dziwny przedmiot z krzaków. - Ała...- krzyknęła Agata, która dotknęła kolców róży. Tym samym zwróciła uwagę chłopców, którzy natychmiast przybiegli zaciekawieni znaleziskiem. - Co tam macie? - zapytał Kuba. - To chyba stare krzesło - stwierdziła bez entuzjazmu Natalka. - Weźmy je ze sobą do szkoły - zasugerował Marcin, który interesował się antycznymi meblami. - Najpierw musimy je wypróbować - powiedziała Lena, lecz zanim skończyła mówić, Krzysiek już siedział wygodnie na krześle. - Ale zgłodniałem! Zjadłbym sobie kebaba. Krzesło zadrgało, podskoczyło, zawirowało i nagle, ku zdziwieniu wszystkich uczniów, na placu zabaw pojawił się dostawca kebabów. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni i myśleli, że kierowca może pomylił adresy. Okazało się jednak, że spełniło się życzenie Krzyśka. - O kurczę... Nie mogę w to uwierzyć! To krzesło jest magiczne - oznajmiła z niedowierzaniem Karolina. Zanim skończyła mówić już Mateusz zepchną kolegę z krzesła i wypowiedział kolejne życzenie: - Zamawiam dla wszystkich ogromne, waniliowo-czekoladowe lody z kolorową posypką. I już w bramie stała furgonetka z lodami. Wszyscy byli zachwyceni i zajęli się zjadaniem słodkości. - Teraz moja kolej! - krzyknęła przejęta Wiktoria. - Chciałabym, żeby w Borecznie wybudowano McDonald i KFC. Tym razem czerwone krzesło zacharczało, zapiszczało, zaczęło dymić i doszczętnie się spaliło. Na szczęście dziewczynka zdołała na czas uciec. - To twoja wina! Zawsze musisz wszystko popsuć, nawet magiczne krzesło!- oskarżał Wiktorię wściekły Wojtek. Chciał już ją dusić, gdy nagle pani zawołała, odrywając się od książki, którą czytała. - Kochane żuczki, zbieramy się do szkoły. Ze smutnymi, zmartwionymi minami uczniowie ruszyli w kierunku szkoły. Ale Marcin z Hubertem już wpadli na pomysł, jak naprawić magiczne krzesło. Oczywiście dziewczęta zostały wtajemniczone w plan chłopców. Zaraz po lekcjach cała klasa piąta ruszyła w kierunku placu zabaw...
	Gdy wszyscy uczniowie klasy piątej zgromadzili się na placu zabaw, chłopcy objaśnili swój plan. Mówili jeden po drugim. - Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę, że nam się uda.- powiedział pewnie Marcin. Mówiąc to, odrobinę się wahał, lecz próbował tego nie okazywać. - Więc plan jest taki. - powiedział dumnie Hubert - To, co nadaje się ze starego krzesła, bierzemy, by zrobić nowe. Miejmy nadzieję, że to nowe również będzie magiczne. - Dziewczyny! - powiedział Kuba - Wy musicie zgromadzić farbę i pędzle. Wojtek, Krzysiek i Hubert- wy ogarnijcie sprzęt typu: gwoździe i młotek. Wszyscy przystąpili ochoczo do swoich zadań.   Natalka przyniosła dwa pędzle, Agata puszkę czerwonej farby, a Wiktoria przyniosła szablon w gwiazdki z myślą, aby krzesło było magiczne i oryginalne. Robota szła ostro.


	Wakacyjny zawrót głowy, czyli gdzie się dobrze bawić w wakacje?
	Czerwiec:
	Sierpień:
	Lipiec:
	Wszyscy wiemy, że dzieci z zerówki i z klas 1-3 szkoły podstawowej najbardziej na świecie kochają swoje panie wychowawczynie. Zastanawiałyśmy się, za co je lubią.  Przeprowadziłyśmy w tym celu wywiad z najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Oto efekt naszych rozmów z dziećmi:
	Pani Magdalena Szymańska – wychowawczyni klasy „O”
	Pani Sylwia Gawryś – wychowawczyni kasy I
	Pani Danuta Gradys – wychowawczyni klasy II
	Pani Maria Potorska – wychowawczyni klasy III
	Jak widać panie z najmłodszych klas są miłe, kreatywne, wyrozumiałe i potrafią w atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę. Są wytrwałe i mają świetne podejście do dzieci, motywują je do pracy poprzez świetną zabawę, a oprócz tego nie krzyczą, jak to robią nauczyciele starszych klas! My też tęsknimy za naszą kochaną Panią!


	Co w wakacje planują robić uczniowie naszej szkoły? Czy gdzieś wyjadą? Czy spędzą ten czas w pięknych, malowniczych okolicach Boreczna?
	Patrycja Kozakiewicz kl.6a  "W wakacje planuję jechać na kolonie w góry, a w wolnym czasie będę spotykać się z przyjaciółmi".
	Jasiek kl.1  "W wakacje leżakuję. Polecę samolotem na wyspę i tam będę leżakować i budować domki z piasku".
	Ilona Zagrobelna kl.2gim. "W wakacje planuję wyjechać na kolonie, potem będę ciągle w domu, chyba że pojadę do cioci do Zalewa. W wolnym czasie mam zamiar relaksować się nad jeziorem".
	Konrad Hofman kl.7 "W wakacje mam zamiar iść nad jezioro, kąpać się i łowić ryby z księdzem. W wolnym czasie będę bawić się i grać w piłkę".
	Martyna Sostek kl.7 "Cały czerwiec zamierzam skakać na trampolinie i kąpać się w moim basenie, a w lipcu wyjadę w góry - do Zakopanego. W wolnym czasie będę grała na fortepianie i śpiewała".
	Mateusz Liwenda kl.7 "W wakacje będę się opalać i może pojadę do babci. W wolnym czasie będę kąpać się w Jeziorze Jaśkowskim".
	Odrobina wypoczynku należy się każdemu z nas. Musimy nabrać sił, żeby po wakacjach wrócić pełni energii i zapału do pracy.
	Kinga Grochowska kl.7  "Wakacje chcę spędzić z rodziną. Zamierzam wybrać się w tym roku do Krakowa i nad Morze Bałtyckie. W wolnym czasie planuję rozwijać moje hobby, czyli jazdę na wrotkach i rolkach. Mam zamiar także dorabiać sobie na truskawkach".

	Memowanie
	Ciekawostki ze świata zwierząt
	Czy wiesz, że kaszalot potrafi wytrzymać 90 minut pod wodą?
	Czy wiesz, że fenek, choć jest najmniejszym gatunkiem lisa, ma stosunkowo największe uszy?
	Czy wiesz, że hiena to bezwzględny, agresywny padlinożerca o upiornym śmiechu i karykaturalnym wyglądzie?
	Czy wiesz, że komary wolą kąsać dzieci, niż dorosłych
	oraz blondynki, niż brunetki?
	Czy wiesz, że płeć krokodyla zależy od temperatury
	w jakiej znajdowały się jaja? W wyższej temperaturze wykluwają się samce,
	a w niższej samice.
	Czy wiesz, że  wilki żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny),  nie gardzą też padliną i mniejszymi zwierzętami?

	Uwaga, konkurs!
	Chcemy, by zakończenie roku szkolnego 2017/2018 było wielkim i miłym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale również dla pracowników Zespołu Szkół w Borecznie. Dlatego przygotowaliśmy konkurs, w którym uczniowie wybiorą pięć osób pracujących w szkole (mogą to być nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi).
	1.Pogromca nieuków                                                                                                                        Ten, kto dopilnuję, by nawet najbardziej oporny na wiedzę uczeń opanował minimum materiału.
	2.Anielska cierpliwość  Ten, kto sto razy może tłumaczyć jedną rzecz i nie wyjdzie z siebie, by stanąć obok.
	3.Energetyczny siłacz Ten, u kogo skumulowały się objawy ADHD i siła witalna z odrobiną kofeiny. Ktoś, kto sprawia, że na jego zajęciach nie chce się spać.
	4.Wieczny optymista Ten, kto zawsze obdarzy nas serdecznym uśmiechem i sprawi, że nawet po weekendzie powrót do szkoły nie jest taki straszny,  bo czeka tam na nas uśmiech, który czyni życie piękniejszym.
	5.Strażnik szkoły Chuck Norris w lokalnym wydaniu. Ten, kto stoi na straży porządku i dba o morale uczniów, a jak idzie korytarzem, to lepiej, żeby nie wypsnęło się coś nieodpowiedniego.
	Głosy będzie można oddawać w czwartek 20 czerwca 2018 roku podczas zajęć z wychowawcą. Dziennikarze gazetki szkolnej rozdadzą uczniom karteczki do głosowania, następnie przejdą po klasach i zbiorą wasze głosy. Liczymy na głębokie refleksje, roztropnie podjęte i przemyślane decyzje. To oczywiście żart! Liczymy tylko na dobrą zabawę!
	Pocztówki zaprojektowane przez naszych uczniów z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polkę niepodległości
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